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 چكيده
 بررسي جايگاه رسانه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي گردشگري الكترونيكي ايرانهش حاضر با هدف بررسي وپژ

كارشناسان بازاريابي دفاتر نفر از  250انجام يافته است. اين پژوهش به شيوه پيمايشي و با كمك پرسشنامه بر روي 
انجام  كنند، مرزي كه در شهر تهران فعاليت ميخدمات مسافرتي متخصص، در تورهاي تفريحي درون مرزي و برون 

 و تصوير كاركرد كه هايي رسانه خصوصا اجتماعي هاي رسانه نقش هاي اين پژوهشگرفته است. بر اساس يافته
بر اين اساس . شود واقع توجه مورد بيشتر بايد الكترونيك گردشگري صنعت توسعه در دارند ويديويي هاي كليپ
 كه است ضروري فاكتور يك مجازي فضاي در ايران گردشگري هاي ظرفيت معرفي در گردشگران فيلم و عكس

 آمد بدست تحقيق اين در آنچه .دارد المللي بين گردشگران توسط گردشگري مقصد انتخاب روي بر مستقيمي تأثير
بازاريابي توانايي  ،هاهاي محتوايي و وبالگيهاي اجتماعي، كاميونيت استفاده از شبكهبا افزايش كه  است اين

نتوانسته اند جايگاه  رسانه هاي اجتماعيتوان گفت هنوز  در مجموع مي يابد اماافزايش مي گردشگري الكترونيكي
و بازارايابي  ويژگي هاي ارتباطيپيدا كنند و اين تفاوت ناشي از  بازاريابي گردشگري الكترونيكي خود را در توسعه

 است.تر  هاي قديمي متفاوت رسانه هاي جديد با رسانه
  الكترونيكي بازاريابي گردشگري، هاوبالگ ،هاي محتواييهاي اجتماعي، كاميونيتشبكه :يديكل واژگان
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 مقدمه 
بازاريابي در صنعت گردشگري در دوره هاي مختلف بر اساس رسانه هايي كه در 

اين نوع فعاليت ، »رسانه هاي جديد«دسترس متوليان اين صنعت بوده، انجام شده و با ظهور 
هاي اجتماعي، با  رسانه هاي جديد عصر ما، مانند شبكه. ريابي هم بايد تغيير مي كرداباز

داشتن قابليت چند رسانه اي و به اشتراك گذاري، فرصت بسيار مناسبي براي ارائه شيوه 
 . جديدي در عرصه بازاريابي هستند

اي در اين  ي سفر، ابزار رسانهبا توجه به افزايش تقاضاي گردشگران سراسر جهان برا
. كند دوران براي معرفي جاذبه هاي گردشگري و جذب گردشگران بسيار اهميت پيدا مي

از قابليت هاي بااليي براي بازاريابي در صنعتي كه با روحيات و  هاي اجتماعي رسانه
گفتگو، به اشتراك گذاري تصاوير، فيلم، . تفريحات مردم ارتباط دارد، برخوردار است

كند و  آلبوم، تگ، دايره هاي دوستان و از امكاناتي است كه مخاطبان را جذب مي
توراپراتورها مي توانند در اين شرايط از طريق امكانات ذكر شده در تعريف پكيج هاي 

 . سفر، هزينه و نوع خدمات خود، با مشتري ارتباط بر قرار كنند
هايي سفر  ردشگران تمايل دارند به مكانبه عالوه پژوهش هاي پيشين نشان داده كه گ

 . كنند كه پيشتر تصاويري از آنها را در تورهاي مجازي ديده اند
 

 مباني نظري 
3Fالكترونيكي گردشگري

 خدامات ارائه امكان و گيرد  مي بر در را مختلفي هاي شاخه ،1
 فناوريهاي ظهور از قبل كه نويني خدمات .دهد مي را گردشگران و كاربران به را نويني
رواديد  رونق و تسهيل باعث امروزه و نداشت وجود آن ارائه امكان ارتباطي نوين

4Fالكترونيك

 كه دارد اين بر سعي امروزه الكترونيكي گردشگري.شود مي شامل را 2
 سفر برنامه يك بايد ها بسته اين. كند عرضه پويا مسافرتي هاي بسته صورت به را خدماتي

 و گردشگرپكيج  از اطالعات گردشگردريافت خواست با متناسب تغيير قابليت با كامل
5F(بوهاليس و ديگران كنند ارائه گردشگر عاليق با مطابق اي بسته ارائه

 براين بنا ). 2001، 3
 كردن عملي از قبل كه بدهد را امكان اين گردشگران به تواند مي تسهيالت اين كليه

 محل وارد وب ابزارهاي طريق از و مجازي صورت به خاص، يا  نقطه به سفر تصميم
                                                                                                                   
1. e-tourism  
2. e-visa 
3. Buhalis , Dimitrios & Cristina licata 



  3 ... يابيدر توسعه بازار ياجتماع يرسانه ها يگاهجا

 و سفر امكان تصويري، و صوتي متني، اطالعات مشاهده و مطالعه با و شده نظر مورد
 .كنند گيري تصميم سفر اين انجام مورد در راحتي به و دريابند را سفر اين معايب و مزايا

 انتخاب رسانةرو  اين از .هاى خاص خود است ها وتوانايى داراى محدوديت هر رسانه،
امروزه  .استگردشگري الكترونيكي جزو تصميمات مهم در حوزه بازاريابى  ،اجتماعي

هاى علمى  هاى تجربى گرفته تا شيوه رسانة اثربخش از شيوه هاى متفاوتى براى انتخاب شيوه
به روشى  اجتماعيهاى  رسانه جايگاهمحقق در اين تحقيق به دنبال شناسايى  .وجود دارد

با گردشگري الكترونيكي اثربخش در حوزه بازاريابى  اجتماعي انتخاب رسانةعلمى و 
6F توجه به الگوى

1AIDA گرفته شده در اين حوزه به كار تا از اين طريق بودجة به است
 .شكل بهينه صرف شود

يابي به اهدافي است كه بتواند تاثير بكارگيري از اين رو، اين پژوهش در پي دست
اجتماعي، اجتماعات محتوايي را بر بازاريابي گردشگري الكترونيك  هاي ها، شبكه وبالگ

 هاي نوين را توسعه اين صنعت تعيين كند. بررسي كند و سهم هريك از اين رسانه
 

 سوابق پژوهش
داشته و  ييدو دهه است كه در سطح جهان آغاز شده و سرعت باال كيالكترون يگردشگر

 ينترنتيا يشبكه ها قياز طر يالملل نيدر سطح ب يگردشگر ديخدمات خر% 70اكنون 
 ). 1392، طالع ماسوله( رديگ يصورت م

7Fكيم و ماتليا

هاي تصويري  در مطالعه اي براي نشان دادن تأثير تصاوير و كليپ) 2011( 2
ها كه بر بازاريابي آنها مؤثر است به ها به عنوان بعدي از كيفيت وب سايتوب سايت

هاي تصويري از شش بعد روابط كاربري، زيبايي، سفارش سازي، كليپبررسي تصاوير و 
اعتماد، تعامل مجازي انساني، انعطاف پذيري پرداختند و نتيجه گرفتند كه طراحي يك 

تواند تمايل كاربران را براي خريد اينترنتي و هايي فوق ميوب سايت مشتمل بر توانايي
 . رضايت آنها از خريد خود را افزايش دهد

8Fكيم

 -، نوآوري و رشد ميالكترونيكي گردشگري بررسي با اي در مقاله )2008( 3
اينترنت توزيع اطالعات گردشگري و فروش را متحول  ،بر اساس نتايج در كره .پردازد

با وب سايت هاي نوآورانه گردشگري كره اي كوچك و متوسط  هايشركت و كرده است
                                                                                                                   
1. AIDA: Attention-Interest-Desire-Action 
2  .  Kim & Mattila 
3  .  Kim 
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د به بازارهاي بين المللي گردشگري نتوان توسعه يافته در حال حاضر به خوبي ميو 
در اين مقاله مشكالت و راه حل هاي مربوط به تجارت الكترونيكي . دسترسي داشته باشد

استراتژي هاي موفق تجارت داشتن در صنعت گردشگري بررسي و توصيه هايي براي 
  .ارائه شده استگردشگري به دولت در كره صنعت الكترونيك در 

در توسعه  ياجتماع يرسانه ها گاهيجا نهيدر زم يعمده ا يمطالعه و بررستا كنون 
البته قابل ذكر است در  .صورت نگرفته است رانيادر  يكيالكترون يگردشگر يابيبازار

و ارائه  هيته قالهبه صورت م يمتعدد قاتيتاكنون تحق رانيا يكيالكترون يمورد گردشگر
 يگردشگر يابيتوسعه بازار يبرا رانيا ياجتماع يها لذا رسانه. ستين يكاف نيشده اما ا

صنعت پرداخته و نه تنها  نياست به ا ستهيموظفند آن گونه كه شا رانيا كيالكترون
-يو شگفت تهايرا از مز يالملل نيدر سطح ب يبلكه گردشگران خارج يگردشگران داخل

 .آگاه سازند رانيا يرگردشگ يها
پيش بيني نگرش دانشجويان گردشگري نسبت به ") مطالعه اي به منظور 1392تجلي ( 

با استفاده از مدل نگرش  "خدمات الكترونيكي و خدمات حضوري در گردشگري ايران
نسبت به پديده انجام شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه دانشجويان گردشگري به 

و اطالعات صحيح خدمات الكترونيكي، نگرش ترتيب، به هزينه هاي مقرون به صرفه 
مثبت تر و به ترتيب به امنيت، ارتباطات موثر و زيبايي خدمات الكترونيك نگرش كمتر 

 مثبت دارند. 
ارزيابي گردشگري الكترونيكي  ") مطالعه اي تحت عنوان 1391عيوضي و پور علي (

نجام داده اند در اين پژوهش ا "ها جهانيبازار در ايران و راه هاي ارتقاي آن جهت رقابت
 مقاالت، ها،مطالعه، بررسي كتاب ستفاده از روشهاي اسنادي،براي جمع آوري اطالعات با ا

با بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش  .ها و طرح ها، مورد استفاده قرار گرفت پايان نامه
به اين نتيجه دست يافتند كه با توجه به پيشرفت چشمگير فن آوري اطالعات در كشور و 

هاي دولت درمورد گردشگري به خصوص گردشگري توجه بسيار ويژه مسئولين و سياست
 يشرو باشد.الكترونيكي ايران مي تواند در چند سال آينده در اين زمينه جزو كشور هاي پ
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 بازاريابي در صنعت گردشگري
بيني نيازها و  شامل پيـش بـازاريابي در صنعت گردشگري يك روند مـديريتي(اداري) 

رضايت گردشگران فعلي و آتي است بطوري كه اساس شركتهاي مسافرتي و  جلب
مـنفعت  مديريت مـبادله تـوسط قرار داده است.  يكديگر  كنندگان را در رقـابت با عـرضه

به  شود و موفقيت يـك روش بـلند مدت، سود اجتماعي و يـا هـر دو هدايت مي شخصي،
  كه  توان گفت مي به عبارتي، كننده بستگي دارد. كننده و مصرف رضايت متقابل عرضه

زه اهميت دارد كه جـلب هاي محيطي و اجـتماعي گـردشگر به همان اندا برآوردن خواست
 باشند  هاي يكديگر بـي تفاوت توانند نـسبت به ويژگي گر نـميآنها ديـو رضـايت او
 ).1997(لومسدون،

يكي از مهمترين روشهاي بازاريابي در زمينه گردشگري الكترونيكي، مـديريت ارتباط 
مديريت هاي مرتبط با يكي از نظريه. باشد كه تعاريف و مدلهاي مختلفي داردبا مشتري مي

باشد براساس اين مدل چرخه فرآيند مي 9F1تدل سوئيففرآيندهاي م رضايت مشتري،
 :شامل مراحل زير است تسوئيف
هاي سرمايه گذاري است كه هاي مشتريان و استراتژيهصتحليل مشخ: كشف دانسته. 1

 .گيردبيني مشتري سازمان صورت ميبا فرايند شناسايي، بخش بندي و پيش
مشتري از طريق اطالعات مرتبط در زمان اجرا و مديريت ارتباط با : تعامل با مشتري. 2

 .هاي تعاملياي از كانال صحيح و ارائه محصوالت با استفاده از دامنه
-تعريف مسير توزيع و محصوالتي كه به مشتريان خاص ارائه مي: برنامه ريزي بازار. 3

 .هاي ارتباطات استراتژيكها و برنامهشود و تدوين طرح
هاي مشتريان از طريق با هدف جذب و تحليل داده): پااليش(تجزيه تحليل . 4

 ).  2002، تسوئيف(اند ارتباطاتي كه سازمانها از مسيرهاي تعاملي خود به دست آورده
  
 
 
 
 

 

                                                                                                                   
1. Swift 

 بازاريابي
CRM 

 گردشگري
 الكترونيكي

 درباره مشتري كشف دانسته
 تعامل با مشتري

 برنامه ريزي بازار
 هاي مشتريانتجزيه تحليل داده

شبكه هاي 
 اجتماعي

كاميونيتي هاي 
 محتوايي

 هاگوبال
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به  و گسترش آن مدل سوئيفتدر پى آن است تا با تعديل الگوى محقق در اين تحقيق 
به سنجش  ،گردشگري الكترونيكي بازاريابيدر حوزة  اجتماعيهاى  حوزة اثربخشى رسانه

 .ها بپردازد رسانهاين اثرگذارى  ميزان
 

 تحقيقشناسي  روش
دارد تا با عملياتي  چرا كه سعي بر آن . اين تحقيق از نظر رويكرد يك تحقيق كمي است

جايگاه رسانه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي گردشگري الكترونيكي ايران كردن مفهوم 
ضيات تحقيق بپردازد به عالوه در ربه كمك سواالت پرسشنامه با طيف ليكرت و آزمون ف

و با توجه به اينكه به بررسي  ه استپيماشي استفاده شد وستراتژي توصيفي اين تحقيق از ا
آوري جمع رايب. پردازد از روش تحقيق از نوع همبستگي استارتباط بين متغيرها مي

ها، مجالت و نامهها، مقاالت، پاياناي از كتابادبيات موضوعي تحقيق به روش كتابخانه
هاي مربوط به متغيرهاي براي گردآوري داده. استه هاي مختلف استفاده شدپژوهش

در پژوهش حاضر از . ه استمحقق ساخته استفاده شدتحقيق به روش پيمايشي از پرسشنامه 
هاي هاي طيفجهت اعتبار صوري پس از طراحي گويه. ه استاستفاده شد اعتبار صوري

را در اختيار اساتيد  هاآن) هاي نظريبر اساس تحقيقات انجام شده و ديدگاه(مربوطه 
اظهار نظر اين افراد در راستاي سنجش . ه ايمدانشگاه و مديران و مسؤالن بانك قرار داد

همچنين در . ه استهاي هر طيف منجر شدهاي هر طيف، در نهايت به گزينش گويهگويه
كرونباخ هاي مفاهيم تحقيق از آلفاي گويه) پايايي(اين تحقيق براي شناخت انسجام دروني 

 .درصد بوده است 70ه است كه براي تمام ابعاد مفهوم مورد بررسي بيشتر از شد استفاده
جامعه آماري اين تحقيق  عبارتند از كليه جامعه كارشناسان بازاريابي دفاتر خدمات 

كنند كه مسافرتي متخصص، در تورهاي تفريحي درون مرزي كه در شهر تهران فعاليت مي
 به حساب مي آيد.  يك جامعه نامحدود

كه بر اين  اساس  جهت تعيين حجم نمونه تحقيق از فرمول كوكران استفاده شده است
 نفر تعيين شد.  250حجم نمونه ما 

اسميرنوف  -در بخش استنباطي، براي تعين نرمال بودن متغيرها از آزمون كولموگروف
هاي تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چند براي آزمون فرضيهو استفاده 

توسعه بازاريابي  در پيش بينيرسانه هاي اجتماعي سهم هر يك از اين متغيري براي تعيين 
 .ه استاستفاده شد گردشگري الكترونيكي ايران
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 هاي تحقيقيافته
بر . مي دهدهاي اجتماعي نشان توزيع افراد نمونه را بر حسب استفاده از رسانه 1جدول 

درصد  8/68كنند و درصد پاسخگويان از فيس بوك استفاده نمي 6اساس نتايج جدول، 
كنند درصد پاسخگويان از يوتيوب استفاده نمي 2/11. كنندساعت استفاده مي 10بيشتر از 

وبالگ درصد پاسخگويان از  2/13. كنندساعت استفاده مي 10درصد بيشتر از  8/66و 
 8/10. كنند ساعت استفاده مي 10درصد بيشتر از  6/29كنند و استفاده نمي هاي شخصي

 10درصد بيشتر از  4/14 و كننددرصد پاسخگويان از وبالگ هاي تجاري استفاده نمي
كنند اي استفاده نميدرصد پاسخگويان از وبالگ هاي رسانه 6/9. كنندساعت استفاده مي

 هاي اجتماعيبراي رسانه بر اساس نتايج .كنندده ميساعت استفا 10درصد بيشتر از  34و 
 باشد.بيشترين درصد مربوط به استفاده از فيس بوك مي

 هاي اجتماعيتوزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از رسانه -١جدول

 درصد تجمعي درصد تعداد ميزان استفاده هاي اجتماعينوع رسانه

 شبكه هاي اجتماعي

 (فيس بوك)

 6 6 15 استفاده نمي كند

 8/14 8/8 22 ساعت 1-5

 2/31 4/16 41 ساعت 6-10

 100 8/68 172 ساعت 10باالتر از 

 كاميونيتي هاي محتوايي

 )يوتيوب(

 

 2/11 2/11 28 استفاده نمي كند

 4/18 2/7 18 ساعت 1-5

 2/33 8/14 37 ساعت 6-10

 100 8/66 167 ساعت 10باالتر از 

 هاي شخصيوبالگ 

 

 2/13 2/13 33 استفاده نمي كند

 6/35 4/22 56 ساعت 1-5

 4/70 8/34 87 ساعت 6-10

 100 6/29 74 ساعت 10باالتر از 
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كشف دانسته استفاده از شبكه هاي اجتماعي و داري، بين  بر اساس سطح معنيهمچنين 

استفاده از شبكه هاي . رابطه معناداري وجود دارد گردشگري الكترونيكيدرباره مشتري 
يعني با . تأثير مستقيم دارد گردشگري الكترونيكيكشف دانسته درباره مشتري اجتماعي بر 
 .يابدكشف دانسته نيز افزايش مياستفاده از شبكه هاي اجتماعي، باالتر رفتن 

هاي  كاميونيتياستفاده از داري، بين  اساس سطح معنيبر 2 اساس جدولاز سوي ديگر بر
رابطه معناداري وجود  گردشگري الكترونيكيكشف دانسته درباره مشتري و  يمحتواي
كشف دانسته درباره ها و استفاده از وبالگداري، بين  بر اساس سطح معنيهمچنين . ندارد

  .وجود نداردنيز رابطه معناداري  گردشگري الكترونيكيمشتري 

هاي محتوايي و استفاده استفاده ار کاميونيتهاي اجتماعي، آزمون رابطه استفاده از شبکه -٢جدول
 ها و کشف دانسته درباره مشتري گردشگري الکترونيکياز وبالگ

 
 

 وبالگ هاي تجاري

 

 8/10 8/10 27 استفاده نمي كند

 2/39 4/28 71 ساعت 1-5

 6/85 4/46 116 ساعت 6-10

 100 4/14 36 ساعت 10باالتر از 

 ايهاي رسانهوبالگ 

 6/9 6/9 24 استفاده نمي كند

 4/26 8/16 42 ساعت 1-5

 66 6/39 99 ساعت 6-10

 100 34 85 ساعت 10باالتر از 

 كشف دانسته درباره مشتري R سطح معناداري نتيجه
 هاي اجتماعيشبكه 244/0 000/0 معنادار استرابطه 
 هاي محتواييكاميونيت 107/0 102/0 معنادار نيسترابطه 
 هاوبالگ 435/0 05/0 معنادار نيسترابطه 
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استفاده از شبكه هاي اجتماعي و داري، بين  بر اساس سطح معني 3براساس نتايج جدول
هاي  استفاده از شبكه. رابطه معناداري وجود دارد گردشگري الكترونيكي تعامل با مشتري

يعني با باالتر رفتن . تأثير مستقيم دارد گردشگري الكترونيكي تعامل با مشترياجتماعي بر 
. يابدنيز افزايش مي گردشگري الكترونيكي تعامل با مشترياستفاده ازشبكه هاي اجتماعي، 

تعامل با و  كاميونيتي هاي محتوايياستفاده از داري، بين  بر اساس سطح معني همچنين
كاميونيتي هاي استفاده از . رابطه معناداري وجود دارد گردشگري الكترونيكي مشتري

استفاده از يعني با باالتر رفتن . تأثير مستقيم قوي دارد تعامل با مشتريو  محتوايي
براساس نتايج جدول همچنين  يابدنيز افزايش مي تعامل با مشتريو  هاي محتوايي كاميونيتي

در بازاريابي تعامل با مشتري ها و استفاده از وبالگداري، بين  بر اساس سطح معني
تعامل با مشتري ها بر استفاده از وبالگ. رابطه معناداري وجود دارد الكترونيكيگردشگري 

استفاده از رفتن يعني با باالتر. تأثير مستقيم و متوسطي دارد گردشگري الكترونيكي
  .يابدنيز افزايش مي گردشگري الكترونيكيتعامل با مشتري ها و وبالگ

هاي محتوايي و استفاده اجتماعي، استفاده ار کاميونيت هايآزمون رابطه استفاده از شبکه -٣جدول
 ها و تعامل با  مشتري گردشگري الکترونيکياز وبالگ

 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي، داري، بين  بر اساس سطح معني 4براساس نتايج جدول

در گردشگري  ريزي بازار برنامهسو و  هاي محتوايي از يك ا و كاميونيتيه وبالگ
 برنامه ريزييعني استفاده از اين ابزارهاي نوين بر . رابطه معناداري وجود دارد الكترونيكي

استفاده از اين يعني با باالتر رفتن . تأثير مستقيم دارد در گردشگري الكترونيكي بازار
 .يابدنيز افزايش مي برنامه ريزي بازارابزارها 

 
 
 

 مشتري تعامل با R سطح معناداري نتيجه
 هاي اجتماعيشبكه 272/0 000/0 معنادار استرابطه 
 هاي محتواييكاميونيت 000/0 714/0 معنادار استرابطه 
 هاوبالگ 512/0 000/0 معنادار استرابطه 
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ها هاي محتوايي، وبالگهاي اجتماعي، استفاده از کاميونيتآزمون رابطه استفاده از شبکه -٤جدول
 الکترونيکيگردشگري  و برنامه ريزي بازار در

 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي و داري، بين  بر اساس سطح معني 5لبراساس نتايج جدو    

رابطه معناداري  گردشگري الكترونيكيهاي مشتريان و جذب آنها در تجزيه تحليل داده
و  كاميونيتي هاي محتوايياستفاده از داري، بين  بر اساس سطح معنيهمچنين  . وجود ندارد

ه معناداري رابط گردشگري الكترونيكيهاي مشتريان  و جذب آنها در تجزيه تحليل داده
هاي مشتريان تجزيه تحليل دادهبر  هاي محتوايي كاميونيتياستفاده از . وجود دارد

كاميونيتي هاي استفاده از رفتن يعني با باالتر. تأثير مستقيم دارد گردشگري الكترونيكي
بر اساس سطح  . همچنينيابدهاي مشتريان نيز افزايش ميتجزيه تحليل داده، محتوايي

 هاي مشتريان و جذب آنها درتجزيه تحليل دادهها و استفاده از وبالگداري، بين  معني
 .رابطه معناداري وجود ندارد گردشگري الكترونيكي

ها هاي محتوايي، وبالگهاي اجتماعي، استفاده از کاميونيتآزمون رابطه استفاده از شبکه -٥جدول
 يان و جذب آنها در گردشگري الکترونيکيهاي مشترو تجزيه تحليل داده

 
استفاده از معادله رگرسيون چند متغيره  به شيوه همزمان، به تبيين با  6در جدول شماره 

ته شده است. براي استفاده از گردشگري الكترونيكي) پرداخ متغير وابسته (بازاريابي
رگرسيون چند متغيره در ابتدا بايد پيش فرضهاي رگرسيون، در تحليلهاي مقدماتي مورد 

فرضهاي نرمال بودن، خطي بودن و يكساني آزمون قرار گيرد تا هيچ نوع انحرافي از 
خطي متغيرهاي مستقل وجود نداشته باشد، پس از اطمينان ها و  عدم همواريانس باقي مانده

 :ريزي بازار در برنامه R سطح معناداري نتيجه
 هاي اجتماعيشبكه 153/0 015/0 معنادار استرابطه 
 هاي محتواييكاميونيت 027/0 139/0 معنادار استرابطه 
 هاوبالگ 147/0 02/0 معنادار استرابطه 

 هاي مشتريانتجزيه تحليل داده R سطح معناداري نتيجه
 هاي اجتماعيشبكه 055/0 387/0 معنادار نيسترابطه 
 هاي محتواييكاميونيت 232/0 000/0 معنادار استرابطه 
 هاوبالگ 091/0 151/0 معنادار نيسترابطه 



  11 ... يابيدر توسعه بازار ياجتماع يرسانه ها يگاهجا

 -پيشتمام در تحقيق حاضر  از صحت فرضهاي رگرسيون، مي توان از آن استفاده كرد.
دل، در نهايت شود، متغيرهاي مگونه كه در جدول ديده ميهمانفرضهاي صحت داشتند 

 5/23) از واريانس متغير وابسته را در نمونه و  R2=244/0درصد  ( 4/24اند توانسته
 كنند. ) از واريانس متغير وابسته را در جامعه آماري تبيين  R2=235/0درصد(

شود كه براي هر كدام از متغيرها، كه در جدول مشخص ميBeta با توجه به مقادير    
هاي اجتماعي، استفاده ار رابطه معنادار دارند، متغيرهاي استفاده از شبكهتمام متغيرها 

ها با متغير وابسته داراي رابطه مستقيم و مثبت هاي محتوايي و استفاده از وبالگكاميونيت
، توانسته است بيشترين مقدار از هاي اجتماعيهستند از ميان متغيرها، متغير استفاده از شبكه

ابي گردشگري الكترونيكي را تبيين كند؛ بنابراين تأثير گذارترين متغير در واريانس بازاري
و سطج معناداري   =45/26F باشد. مقدار بااليبازاريابي گردشگري الكترونيكي مي

 كند.تأييد مي P>001/0مدل را با فاصله اطمينان  =000/0Sigآن

بيني بازاريابي گردشگري اي پيشهمبستگي متغيرهاي درون معادله با متغير وابسته بر -٦جدول
 الکترونيکي

  
 نتيجه گيري

مجموعه سايت ها و ابزارهايي هاي اخير به اي اجتماعي عنواني است كه در سالرسانه ه
هاي ارتباطي،  هاي نوين از قبيل شبكه شود كه در فضاي ايجاد شده به وسيله رسانه اطالق مي

هاي  به گروهي از رسانه. اند اند و رشد پيدا كرده اينترنت و تلفن هاي همراه، متولد شده
عي داده شده هاي اجتما اند عنوان رسانه آنالين كه در اين فضاي جديد متولد شده

10Fكاپالنو و باتلر(است

در عصر رقابتي امروز اين نوع بازاريابي به عنوان مزيت ). 2010، 1
رقابتي در رشد فروش و افزايش سهم بازار داخلي و خارجي به شركتهاي ايراني كمك 

  .شاياني نموده است

                                                                                                                   
1.  Capilanou & Bottler 

 سطح معني داري B Beta t نام متغير
 000/0 297/6 409/0 065/1 شبكه اجتماعي

 000/0 6/6 436/0 052/1 محتوايي يكاميونيت
 001/0 384/3 214/0 428/0 هاوبالگ



  1393زمستان  - 28شماره  -نهم سال -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  12
 

 ،)2014ماراياني و ديگران ( ،)2011نتايج اين مطالعه با نتايج تحقيق كيم و ماتليا (
) مشابهت دارد. تصاوير و 1391نژاد ( ) و رسول زاده و حسن1392( شيخيو ابراهيمي 

ها كه بر بازاريابي ها به عنوان بعدي از كيفيت وب سايتهاي تصويري وب سايتكليپ
 هاي تصويري از شش بعد) به بررسي تصاوير و كليپ2011آنها مؤثر است كيم و ماتليا (

سازي، اعتماد، تعامل مجازي انساني، انعطاف پذيري  روابط كاربري، زيبايي، سفارش
تواند هايي فوق ميپرداختند و نتيجه گرفتند كه طراحي يك وب سايت مشتمل بر توانايي

شبكه  تمايل كاربران را براي خريد اينترنتي و رضايت آنها از خريد خود را افزايش دهد.
ت هاي بااليي براي بازاريابي در صنعتي كه با روحيات و تفريحات هاي اجتماعي از قابلي

، آلبوم، تگ، مردم ارتباط دارد، برخوردار است. به اشتراك گذاري تصاوير، فيلم، گفتگو
توانند  از امكاناتي است كه مخاطبان را جذب مي كند و توراپراتورها ميدايره هاي دوستان 

در اين شرايط از طريق امكانات ذكر شده در تعريف پكيج هاي سفر، هزينه و نوع خدمات 
خود، با مشتري ارتباط بر قرار كنند. اين نشانگر نقش با اهميت رسانه هاي جديد و قدرت 

 آنها در جذب تعداد مخاطبان است. 
 ط توانسته اندمورد مطالعه در اين تحقيق فقرسانه اجتماعي بر اساس نتايج سه 

درصد از واريانس بازراريابي گردشگري الكترونيكي را در جامعه آماري تبيين كنند 5/23
درصد از تغييرات اين متغير توسط متغيرهاي ديگري غير از متغيرهاي مورد بررسي  5/76و 

ن نوي رسانه هاي اجتماعي باشد. اين نشانگر اين است كه هنوز در اين تحقيق، قابل تبيين مي
 پيدا كنند. بازراريابي گردشگري الكترونيكي نتوانسته اند جايگاه خود را در توسعه

كنند و اين تفاوت ناشي از در اين زمينه متفاوت تر عمل مي هاي سنتي يا قديمي تر رسانه
متفاوت رسانه هاي جديد با رسانه هاي سنتي يا قديمي تر و بازاريابي  ويژگي هاي ارتباطي 

 باشد.مي
 

 
 
 
 
 



  13 ... يابيدر توسعه بازار ياجتماع يرسانه ها يگاهجا

 منابع
ررسي نقش رسانه هاي جديد در ب ") 1392(، احمدرضا شيخيو  ، مرضيهابراهيمي

 مقاالت همايش روز رسانه هاي اجتماعيمجموعه  " بازاريابي صنعت توريسم
تحليلي بر برنامه ريزي و توسعه گردشگري در  ") 1391، عيسي و همكاران (ابراهيم زاده

، 4آمايش سرزمين، سال  "SWOTاستان لرستان با بهره گيري از مدل استراتژيك 
 .124-101، صص 6شماره 

توسعه صنعت  در نقش بازاريابي ") 1388(نظري  ماشاالهو  امين بيدختي، علي اكبر
 .68-49، صص 32، شماره 9، دوره چشم انداز مديريت بازرگاني،  "گردشگري

،معاونت اقتصادي " اصول و مباني جهانگردي"،)1385(سيد مهدي و زهره دهدشتي الواني،
 .ريزي بنياد مستعضعان و جانبازان و برنامه

دفتر  ، فرايند مديريت جهانگردي) 1385(معصومه بخت،سيد مهدي و پيروز اولواني،
 .پژوهشهاي فرهنگي

بيني نگرش دانشجويان گردشگري نسبت به خدمات پيش ") 1392(تجلي، نسرين
اولين همايش  مجموعه مقاالت "الكترونيكي و خدمات حضوري در گردشگري ايران

 گردشگري الكترونيكي
  .انتشارات خانة كتاب، تبليغات متقاعدگرانه. )1383( محمد حكيم آرا،

تاثير بكارگيري بازاريابي اينترنتي در بررسي ") 1391و همكاران (  ، محموددرويش صفت
گردي اولين همايش ملي گردشگري و طبيعتمجموعه مقاالت  "ميزان عملكرد توريسم 

 ايران زمين
 در مؤثرّ تبليغاتي هايروش بندي اولويت و بررسي " )1391( نژاد رسول زاده و حسن

سال چهارم، شماره ، مجله علوم جغرافيايي " رضوي خراسان استان در گردشگر جذب
15-16 
در حوزه صنعت گردشگري با رويكرد تحليل  ITبررسي اثربخشي ") 1393( ، عليستاره

 21اولين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن  مجموعه مقاالت، " ANPشكاف و 
بررسي نقش گردشگري مجازي در باال بردن ") 1392(سروستاني، محمود و همكاران

 .82تا  61 ، صص10، شماره  تحقيقات فرهنگي "سطح اقتصادي صنعت گردشگري
در ايران و ارزيابي گردشگري الكترونيكي ") 1391(علي، زهرا عيوضي، مهدي و پور

 174تا  151 ، صص 76شماره  ، رسانه "بازار ها جهاني هاي ارتقاي آن جهت رقابت راه

http://www.civilica.com/Papers-CTEI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-CTEI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.html
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/604/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/604/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/405/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/33434
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  1393زمستان  - 28شماره  -نهم سال -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  14
 

، "هاي توسعه آن در ايرانگردشگري الكترونيكي و چالش" )1384(فرزين، محمد رضا 
، معاونت برنامه ريزي و امور مجموعه مقاالت سومين همايش تجارت الكترونيكي

 .اقتصادي وزارت بازرگاني، چاپ اول، شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران
نيكي در استفاده از گردشگري الكترو بررسي ") 1386، مليحه(زادهمير ، مرجان وياضيف

 82تا  80 صص، 23، شماره  بررسي هاي بازرگاني " صنعت گردشگري ايران
 آترپات كتاب انتشارات مترجم بهمن فروزنده،، اصول بازاريابى ، )1376( فيليپ كاتلر،
انتشارات  مترجم بهمن فروزنده،، اصول بازاريابى )1376( آرمسترانگ،گرى.فيليپ كاتلر،

 تابكآترپات 
ارزيابى نگرش جامعة كارشناسان بازاريابى درمورد تأثير تبليغات ") 1389كروبي، مهدي (

 شماره ،10 دوره ، 89تابستان ،  رفاه اجتماعي  "جهانگردىهاى  در فعاليت اى رسانه
 .408-383صص   ،37

هاى  رسانه ارائه مدل رياضى در تخصيص بودجه تبليغات به ") 1381(احمد زاده، كوچك
 .دانشگاه علم و صنعت.نامة كارشناسى ارشد پايان "مختلف

مجموعه مقاالت دومين همايش  "تجارت الكترونيك و توريسم" )1383(، ساشي كوامار
ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، چاپ اول،  ، معاونت برنامهتجارت الكترونيكي

 .شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران
 دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، بازاريابي گردشگري )1380(محمد ابراهيم، گوهريان،
ابو الفضل  مترجم، اصول بازاريابى و خدمات). 1382( الرن. رايت، كريستوفر، الوالك،

 انتشارات سمت زاده، تاج
دفتر پژوهشهاي   انشارات م.ا.گوهريان،  ترجمه  ،گردشگري  بازاريابي، )1381( لومسدون لس

 اول  چاپ فرهنگي،
مركز نشر : ، تهرانهاي اطالعات و ارتباطاتمديريت فناوري). 1376(مجتهدي، هوشنگ 

 .دانشگاهي
 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، درآمدى بر جهانگردى )1380(صالح الدين محالتى،

 چاپ دوم. انتشارات حروفيه،، مديريت تبليغات  )،1385(محمود. محمديان،
بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت  ") 1393و نوري، محمد رضا (مردان، علي 

ي و طبيعت گردي ايران دومين همايش ملي گردشگرمجموعه مقاالت ، "گردشگري
 زمين

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/272/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/272/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1150
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http://www.civilica.com/Papers-CTEI02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-CTEI02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.html


  15 ... يابيدر توسعه بازار ياجتماع يرسانه ها يگاهجا

 نقش مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري ") 1385موسوي، فريبرز و رضاييان، صديقه (
(e-CRM)  در گردشگري (tourism)  و  13شماره   ،امديريت فرد"ايران

 126تا  105صص 14
 "آميخته بازاريابي راهبردي در صنعت گردشگري" )1389(وديگران ماشااله ،نظري

 .68-49صص   3، شماره 1، دوره مطالعات مديريت راهبردي
و  مترجمان على پارساييان، اندازى جامع جهانگردى در چشم) 1382( چاك گى، واى

 هاى فرهنگى. انتشارات دفتر پژوهش محمد اعرابى،
تاثير بكارگيري روشهاي نوين بازاريابي ") 1386ياري، مازيار و وظيفه دوست، حسين (

، صص  120و  119شماره  ،مجله مديريت "الكترونيكي در جذب توريست در ايران
73-77. 
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